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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 14 septembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei, fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat
Zainea Cornel (USR).
La şedinţa din data de 14 septembrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi: domnul Claudiu-Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Elena Filip, sef serviciu în cadrul
Ministerului Agriculturiiși Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Constantin,
director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Manda
Maria Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
doamna Vicoleanu Carmen, sef serviciul juridic în cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontiră din cadrul Minist erului Afacerilor Interne, domnul Petcu
Traian, vicepreședinte în cadrul A utorității Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, doamna Dracea Marilena director executiv în cadrul CIROM
și domnul Ionescu Radu din partea Consiliului Investitorilor Străini.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

14 septembrie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x249/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.

2. PL-x 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
SESIZARI ÎN FOND
3. PL-x 139/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
managementului ariilor natural protejate.
4. PL-x 405/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri
pentru redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii
Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice.
5. Pl-x 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
6. Pl-x769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
7. PL-x 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (PL-x249/2017).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017, în sensul definirii, în mod mult
mai clar, a atribuţiilor şi competenţelor ministrului delegat pentru fonduri
europene, care funcţionează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Astfel, se prevede în mod expres
faptul că ministrul delegat pentru fonduri europene este reprezentant în relaţiile
cu terţii şi îndeplineşte atribuţiile de ordonator principal de credite pentru
activităţile aferente domeniului pentru care a fost învestit, precum şi înfiinţarea
funcţiei de viceprim-ministru fără portofoliu, care va funcţiona în cadrul
Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, se prevede înfiinţarea

Agenţiei Naţionale pentru Competitivitate, precum şi stabilirea faptului că
Secretariatul General al Guvernului va îndeplini atribuţiile de minister de resort
faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, Regia
Autonomă „Monitorul Oficial” şi faţă de Administraţia Naţională de Meteorologie.
De asemenea, proiectul conţine şi dispoziţii referitoare la funcţionarea
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Camera Deputaților
este prima Cameră sesizată. Proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora (PL-x261/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 alin.(2)
din Legea nr.192/2010, în sensul exceptării de la interdicţia de schimbare a
categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei pentru terenurile prevăzute la art.2
din lege, necesare realizării sau schimbării lucrărilor din categoria drumuri de
interes naţional, judeţean sau local. Conform iniţiativei legislative, drumurile
forestiere trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în scopul
dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere în zonă de interes naţional,
judeţean sau local
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Guvernul
susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri. P roiectul de lege
a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate (PL-x
139/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri
pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, respectiv,
suspendarea aplicării prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, până la

data de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului normativ prevăzut la art.3
alin.(2) din respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura
organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege (ca urmare
a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția
României republicata). Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul
susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri. Proiectul de lege
a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică
pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările
climatice (PL-x 405/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de
măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al
Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice, ca urmare a necesităţii
unei abordări strategice, adecvate şi moderne, pentru un management raţional al
riscului la inundaţii pe sectorul românesc al Luncii Dunării.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
negativ proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ proiectul de
lege. Proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului(Pl-x 224/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, intervenţia legislativă vizând
reducerea perioadelor în care autorităţile competente emit avizele de mediu,
rapoartele privind impactul asupra mediului, precum şi acordurile de mediu în
cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru a grăbi procesul de
absorbţie a fondurilor europene din sectorul agricol şi nu numai.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează

favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice au avizat favorabil. Guvernul NU
susține adoptarea proiectului de Lege. Proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (Plx769/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.32 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, intervenţia legislativă vizând interzicerea construirii instalaţiilor pentru
valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă
mai mică de 20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, de ariile protejate şi de
localităţile urbane, în vederea întăririi măsurilor de protecţie a mediului, şi
implicit, de realizare a unui nivel adecvat de protejare a sănătăţii publice.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea
legislativă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
propunerea legislativă, Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ
propunerea legislativă. Guvernul NU sustine adoptarea propunerii legislative.
Propunerea legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea
art.44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de
stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 172/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.44 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001, în sensul adăugării unui alineat
nou, referitor la vânarea organizată a animalelor sălbatice, pe o adâncime de
500m, în cazul apariţiei unui focar de pestă porcină africană. Vânarea este
permisă numai pe timpul zilei, de către gestionarii fondurilor de vânătoare şi
numai la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, cu avizul prealabil al
şefului sectorului poliţiei de frontieră. De asemenea, proiectul de lege are în
vedere modificareași completarea art.26 din Legea nr.407/2006, în sensul
extinderii perioadei de vânătoare, pe tot parcursul anului la specia mistreţ, în

limita cotelor stabilite, în cazul confirmării unui focar de pestă porcină africană,
pentru evitarea propagării pe teritoriul ţării a acestor focare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul
de lege. Proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
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Ion CUPĂ

